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Meld uw activiteit aan voor
de Week van de Ontmoeting:
Samen tegen eenzaamheid!

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Het plantseizoen is aangebroken. Dit beteVan
tot enaangebracht
met 7 oktober
kent 30
datseptember
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de Kennemerlaan.
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Op 18 mei 2021 sloot gemeente Velsen zich
aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Dit is een
landelijke coalitie die zich richt op het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.
Velsen richt zich niet alleen op ouderen, maar
op alle inwoners die op wat voor manier dan
ook eenzaamheid ervaren. Tijdens de Week
van de Ontmoeting brengen we verschillende
activiteiten onder de aandacht.
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Overkappingen MKB
Gemeentegids
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Meer informatie op www.velsen. nl
De rest van de gids wordt bijgehouden
door de vormgever FMR Producties
Deze kunt bereiken via 0223-661425 of
per mail via info@fmrproducties.nl.
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Beste Velsenaren,
Toen we afgelopen maart de winter achter
ons lieten, werden we geconfronteerd met
de harde realiteit van corona. Na een korte
tijd van verlichting in de zomer, zette half
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het
november, de dagen worden donker en de
volgende winter komt eraan.
De afgelopen weken steeg het aantal besmettingen snel in Nederland en in Velsen. De
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is
nodig omdat meer besmettingen meer zieke
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de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
Kopje nieuws van de raad
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Wist u dat?
Kopje nieuws van de raad
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ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen.
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lierstraat 48, plaatsen erker met entreeluifel (05/07/2021) 81872-2021
• Sam Vlessinghof 1 – 84, realiseren
nieuwe ﬁetsenstalling (06/07/2021)
82423-2021
• Snelliusstraat 95, plaatsen dakopbouw
(06/07/2021) 82703-2021
• Monnickendamkade 1, tijdelijk (5 jaar)
uitbreiden bedrijf met 3 nissenhutten en 1 machineloods (08/07/2021)
84065-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 8) , bouwen
woning (09/07/2021) 84623-2021
• Deutzstraat ong. (kadastraal Q2057
en 2058), bouwen 38 bedrijfsunits
(09/07/2021) 84817-2021
Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sportevenementen Strong Viking op 16-17 oktober 2021 (inclusief op- en afbouw)
(08/07/2021) 83782-2021
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 170-172, verbouwen winkel/opslagruimte naar 5 appartementen (05/07/2021) 82121-2021
• Biezenweg 70, bouwen woning
(08/07/2021) 83615-2021
Velserbroek
• J. Paxtonstraat 26, plaatsen raamkozijn
(voorzijde) (07/07/2021) 83257-2021
• Kerkenmaaijerskamp 5, vergroten
1e en 2e verdieping (achterzijde)
(08/07/2021) 84235-2021
• Lieskamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde) (09/07/2021) 84794-2021

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 14), bouwen
hoekwoning (05/06/2021) 462562021
• Houtmanstraat 37, verbouwen tot
woning, plaatsen nieuwe achtergevel
(08/07/2021) 54509-2021

Driehuis
• Hiëronymus van Alphenlaan 7, grootschalig verbouwen woning (vergroten
begane grond en verdiepingen, verhogen kap, buitengevelisolatie, vervangen
vloeren, plaatsen kelder) (05/07/2021)
20495-2021
• Driehuizerkerkweg 59A, wijzigen erker, wijzigen voor- en zijgevel
(05/07/2021) 58106-2021
Velserbroek
• De Weid 32, plaatsen dakkapel (voorzijde) (05/07/2021) 57885-2021

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

Velsen-Noord
• Pontweg 1 D, legaliseren plaatsen nieuwe kozijnen (06/07/2021) 68875-2021
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 9 en 11, Isoleren
2 daken (05/07/2021) 137793-2020

Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning

Velserbroek
• Galle Promenade 117, plaatsen tuinhek
(06/07/2021) 59088-2021

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Nieuwjaarsduik’, op 1 januari 2022 van
12:00 tot 13:30 uur, locatie: Kennemerstrand (07/07/2021) 83304-2021
Velsen-Zuid
• ‘Strong Viking Brother Edition 2021’,
op 16 en 17 oktober 2021 van 08:00
tot 21:00 uur, locatie Heuvelweg 8
(07/07/2021) 83457-2021

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Grahamstraat 223, plaatsen dakopbouw (06/07/2021) 77625-2021
• Kortenaerstraat 64 en 66, wijzigen
voorgevels (06/07/2021) 47993-2021

IJmuiden
• ‘Verkoop ijs’, van 16 juli tot 1 oktober
2021, locatie: Pleintje IJmuiderslag te
IJmuiden (08/07/2021) 65625-2021

• Sparrenstraat 39, plaatsen dakopbouw
(08/07/2021) 47555-2021
• Herculesstraat 42, plaatsen erker met
luifel, wijzigen aanbouw (zijgevel)
(08/07/2021) 66026-2021
• Dokweg 38, legaliseren overheaddeur en vloeren (intern) (08/07/2021)
38097-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 14), bouwen
hoekwoning (08/07/2021) 46256-2021
• Iepenstraat 15, plaatsen dakopbouw
(08/07/2021) 63688-2021
Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 34, aanbrengen rookkanaal, dakvenster, erfafscheiding
(08/07/2021) 68166-2021(Rijksmonument)
Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 83 en 85, plaatsen
dakopbouw (achterzijde) (08/07/2021)
60762-2021
Santpoort-Noord
• Rijksweg 326, plaatsen dakopbouw
(06/07/2021) 76386-2021
• Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort
(08/07/2021) 42637-2021
• Kerkerinklaan 23, bouwen aanbouw
(begane grond en 1e verdieping) en
dakterras (08/07/2021) 39071-2021
• Voorplaats 38, plaatsen dakopbouw
(08/07/2021) 58292-2021

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Koﬀerbakmarkt’, op 10 en 24 juli 2021,
14 augustus 2021, 4 september 2021
van 07:30 uur tot 16:00 uur, locatie:
Plein 1945 (08/07/2021) 72055-2021
• ‘Snuﬀelmarkt’, op 17 juli 2021, 7 en 21
augustus 2021, 9 september 2021 van
07:30 uur tot 16:00 uur, locatie: Lange
Nieuwstraat (08/07/2021) 72063-2021
Velsen-Zuid
• ‘3 Nations MTB Cup’, op 10 juli 2021
van 08:30 tot 20:30, op 11 juli 2021
van 08:30 tot 18:00 uur Locatie: begineindpunt Heuvelweg 15 (06/07/2021)
29711-2021

Overige bekendmakingen

• Paraplubestemmingsplan woningsplitsing en onzelfstandige bewoning
• Bestemmingsplan Missiehuis Park,
Driehuis
• Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan:
- Jan Pieterszoon Coenstraat 101
- Gijzenveltplantsoen 19
- Waalstraat 47
- De Ruyterstraat 84
- Popelstraat 5
- Kennemerlaan 120

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –uitgebreide procedure
Velserbroek
• Linie 2A te Velserbroek, het innemen
van een ligplaats voor een woonschip
(13/07/2021) W11.000589 / 128672020
Santpoort-Zuid
• de Veenen 14 te Santpoort-Zuid,
het realiseren van een permanente
paardenbak met 6 verlichtingspalen
(13/07/2021) 6418-2018)

Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen,
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei,
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De
9 juli 2021
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter
Hagen en uitleenpunt de Moerberg.

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:15

Corona nieuws

9 ju

9 juli 2021

Coronamaatregelen tijdens de zomer
9 juli 2021

Coronamaatregelen
de
zomer
Het aantal
stijgttijdens
sneller danstijgt
verwacht.
Dat
zorgt
voorverwacht.
een onzekere zomer.
Het coronabesmettingen
aantal coronabesmettingen
sneller
dan

Daarom gelden
van 10voor
juli 6.00
uuronzekere
’s ochtendszomer.
tot en met
13 augustus
uit voorzorg
Dat zorgt
een
Daarom
gelden
van 10 extra
juli maatregelen.

Informatie over testen
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Coronamaatregelen tijdens de zomer

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.
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20.00
uur)
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.
Algemeen
Sport 1,5 meter afstand niet
1,5 verplicht
meter afstand niet verplicht
Maximaal aantal bezoekersExtra maatregelen per 10 juli:
Maximaal aantal bezoekers
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden
tijdens het sporten.tijdens het sporten.
afhankelijk van de grootte
van de van de grootte
afhankelijk
van de
Horeca
Horeca
Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens
hulp- en luisterlijnen
Algemeen
Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.
1,5 meter afstand verplicht.
Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur
en 20.00 uur)
Mondkapjesplicht
.

In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Steunmaatregelen verlengd

Afstand

Op stations en vliegvelden.

Bent u ondernemer en heeft u nog geen of weinig inkomen door de coronacrisis?
In het voortgezet onderwijs. verlengd
Vanwege de coronacrisis heeft de overheid het pakket met steunmaatregelen
tot en met 30 september. Deze verlenging van de Tozo kunt u nu aanvragen via
www.velsen.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo.
Werk

.

.

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

Blijf thuis en laat je

.

ruimte.Maximaal aantal bezoekers
ruimte.van de
Horeca
Houd 1,5 afhankelijk
meter van de grootte
Klachten?
Testen
Horeca open tot 0.00 uur.
Horeca open tot 0.00 uur.
afstand. ruimte.
Blijf thuis en laat
je open tot 0.00 uur.
1,5 meter afstand verplicht.
Horeca
1,5
meter
afstand
verplicht.
direct
testen.
Geef elkaar
de ruimte.
1,5 meter
afstand verplicht.
Vaste zitplaats verplicht.
.

.

Vaste zitplaats verplicht.
Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapjesplicht

Geen entertainment.

In het
Extra maatregelen per
10openbaar
juli: vervoer enSport
In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.

Met coronatoegangsbewijzen
Met coronatoegangsbewijzen
meer publiek toegestaan.

Met coronatoegangsbewijzen
meer publiek toegestaan.
meer publiek toegestaan.

Winkelen en boodschappen

Winkelen en boodschappen
Winkelen en boodschappen

Geen entertainment.

Mondkapjesplicht
Mondkapjesplicht

Geen entertainment.

Reguliere openingstijden.

Reguliere openingstijden.

Reguliere openingstijden.

Nachtclubs en discotheken dicht.
In het openbaar vervoer en
1,5 meter afstand nietNachtclubs
verplicht en discotheken dicht.
personenvervoer.
tijdens het sporten.
Nachtclubs en discothekenRecreatie
dicht.
Op stations en vliegvelden.
Recreatie
Op stations en vliegvelden.
personenvervoer.

Horeca

Evenementen en cultuur

Evenementen en cultuur
Horeca open tot 0.00 uur.
coronatoegangsbewijzen
Op stations Met
en vliegvelden.
In het voortgezet
onderwijs.
In het voortgezet
onderwijs. meer publiek toegestaan.
Vaste
verplicht.
Vastezitplaats
zitplaatsEvenementen
verplicht.
en cultuur
Vaste zitplaats verplicht.

Recreatie

Reguliere
openingstijden.
Reguliere
openingstijden.

Reguliere openingstijden.

In het voortgezet onderwijs.

EenEen
coronatoegangsbewijs
kun je kun
via de
coronatoegangsbewijs
je via de
Maximaal24
24 uur
uur per
Vaste zitplaats verplicht.CoronaCheck-app
Maximaal
perevenement.
evenement.
Winkelen en boodschappen
of coronacheck.nl
CoronaCheck-app
of coronacheck.nl
Geen entertainment.
aanmaken
met:
aanmaken met:
Werk maximaal de helft van de
Werk maximaal
de helft van de Reguliere openingstijden.
Met coronatoegangsbewijzen
• Een negatieve testuitslag
max. 40
werktijd op kantoor.
Eenvan
coronatoegangsbewijs
kun je via de
Met coronatoegangsbewijzen
• Een negatieve testuitslag
van max. 40
werktijd op kantoor.
Maximaal 24 uur per evenement.
2/3 van de bezoekerscapaciteit
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).
2/3
van
de
bezoekerscapaciteit
CoronaCheck-app
uur
oud
(per
13
juli
max.
24 uur oud).of coronacheck.nl
Nachtclubs en discotheken dicht.
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
• Een vaccinatiebewijs. aanmaken met:
toegestaan.
verplicht. 1,5 meter afstand niet

WerkWerk

Werk

maximaal de helft van de verplicht.
Reizen en vakantiesWerkRecreatie
Reizen en vakanties werktijd op kantoor.
Evenementen en cultuurBekijk actuele reisadviezen op
Bekijk wijsopreis.nl.
actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.
Vaste zitplaats verplicht.

Reguliere openingstijden.

Reizen en vakanties
Een coronatoegangsbewijs kun je via de

Maximaal 24 uur per evenement.

Toegankelijke versie:
Werk maximaal
de helft
van de
Ook is er de TONK voor mensen die hun woonkosten niet meer
kunnen
betalen,
nadat hun
Met coronatoegangsbewijzen
rijksoverheid.nl
werktijd opis
kantoor.
inkomen door de coronacrisis minder is geworden. Deze regeling
ook verlengd.
versie:
2/3 van deToegankelijke
bezoekerscapaciteit
toegestaan.
1,5
meter
afstand niet
rijksoverheid.nl
Meer informatie hierover leeft u op www.velsen.nl/tonk-uitkering

Reizen en vakanties

Hoest en nies in je
elleboog.

verplicht.

CoronaCheck-app
of coronacheck.nl
Bekijk
actuele reisadviezen
op
aanmaken met: alleen samen
wijsopreis.nl.

• Een vaccinatiebewijs.

• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
Met coronatoegangsbewijzen
Eenmax.
negatieve
testuitslag van max. 40
• Een herstelbewijs •van
6 maanden
oud.
2/3 van de bezoekerscapaciteit
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).
oud.
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
• Een vaccinatiebewijs.
verplicht.
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

krijgen we

alleen
samen
corona
onderkrijgen
controlewe
• Een vaccinatiebewijs.
corona onder controle
• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
Meer
informatie
of bel
0800-1351en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

Toegankelijke versie:

alleen samen krijgen we

Meer informatie en voorwaard

